
A V I L Á G E G Y H Á Z  É L E T É N E K  
K R Ó N I K Á J Á B Ó L .

A z 1926-ik év a katolikus egyház életében sok fontos és örven- 
L \  detes és egy fájdalmas mozzanatot jelentett, amelyek újabb 

. X jL láncszemei az egyház örök fejlődésének. Ezek közül a leg
fontosabbakat az Almanach a következőkben foglalja össze:

Az 1925-ik év a jubileum jegyében folyt le és régi szokás sze
rint a pápa gondoskodott arról, hogy a reákövetkező évben a jubi
leumi búcsú kegyelmeit azok is elnyerhessék, akiknek nem volt 
alkalmuk a Szentév folyamán Rómába zarándokolni. Ezt a célt 
szolgálta az 1925 december 24-iki dátummal megjelent «Servatoris 
Jesu Christh kezdetű apostoli konstitució, amelyben a pápa Cagiano 
bíbornok, kancellár és Frühwirth bíbornok főpenitenciárius, vala
mint két tényleges apostoli főjegyző aláírásával az egész világnak 
meghirdette a lelki kegyelmeknek ezt az újabb forrását. Nálunk 
Magyarországon is és az egész világon mindenütt az apostoli 
konstitució értelmében a lelkészkedő papság alkalmat adott a 
híveknek arra, hogy az előírt áj tatosságokat elvégezze s a szentévi 
kegyelmekben részesülhessen.

Ugyancsak a Szentévre nyúlik még vissza XI. Pilis pápának 
cQuas primaso kezdetű enciklikája, melyet az egyház pátriarcháihoz, 
prímásaihoz, érsekeihez, püspökeihez és más egyházi elöljáróihoz 
intézett és amelyben ünnepélyesen meghirdette Krisztus szociális 
királyságát és elrendelte, hogy azt a világegyház október utolsó 
vasárnapján ünnepélyesen ülje meg. Ennek a rendeletnek kelte
1925 december 11. A szent kongregációk kidolgozták az új ünnepre 
vonatkozó liturgiái rendelkezéseket és ezek alapján az 1926-ik év 
utolsó októberi vasárnapján, amely ez évben október 31-ére esett, 
elsőízben ülték meg az új ünnepet, melynek jelentőségéta társada
lomra nézve a Szentatya különlegesen hangsúlyozta és amellyel 
az Almanach külön helyen is foglalkozik.

Egy másik jelentőségteljes enciklikája volt az elmúlt év folya
mán a pápának a «Rerum Ecclesiae gestarum» kezdetű, amelyet
1926 február 28-án adott ki és amely a missziók ügyének előmozdí
tásával foglalkozott. XI. Pius pápa különösen szívén viseli a misz- 
sziók ügyét és ezért volt óhajtása, hogy a Szentévvel kapcsolatban
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rendezett nagyszabású missziókiállítás állandósuljon és missziós 
múzeummá alakuljon át, ami az ő rendelkezésére meg is történt és 
az enciklikában kiadott irányelvekkel és utasításokkal együtt 
bizonyáranagyban elő fogja mozdítani a missziók ügyét, amelybe 
immár intézményesen a magyar katolicizmus is belekapcsolódott 
a magyar misszionáriusok kiküldésével. A missziók ügyében fon
tos volt még az április 4-én megjelent dekrétum, melyet a Propa
ganda Fide kongregáció adott ki és amely közli az «Unio Cleri pro 
Missonibusf> papi társulat általá
nos szabályzatait, szervezetét 
és a vele egybekötött lelki ke
gyelmeket.

Az 1926-ik évet talán leg
jobban szent Ferenc évének lehet 
mondani, hiszen attól kezdve, 
hogy a Szentatya 1926 április 
30-án kiadott nRite expialisv 
kezdetű enciklikájával elrendelte 
a Poverello halálának hétszáza
dos évfordulójával kapcsolatban 
a jubileumi ünnepségeket és 
különleges búcsúkat engedélye
zett. Nemcsak a katolikus, ha
nem az egész világ figyelme reá
terelődött a középkornak erre a 
ragyogó alakjára, akinek ünnep
ségeiről az Almanach külön 
cikkben számol be.

Nemcsak szent Ferencnek centennárius ünnepségei esnek az 
1926-ik évre, hanem az egyház két más kiváló szentjének, Gonzaga 
szent Alajosnak és Kosztka szent Szaniszlónak, az ifjúság védőszent
jeinek és példaképeinek is. A Szentatya ennek a két centennárium- 
nak a jelentőségét is méltatta úgy allokuciókban, mint apostoli 
levelekben. Az Almanach erről a kettős centennáriumról is külön 
cikkben emlékezik meg.

Az 1925-ös Szentévben az egyház ősi szokás szerint a világ 
minden tájékáról összegyűlt hívek épülésére a boldogok és szentek 
egész sorozatának adta meg az oltártiszteletet. A magyar katholi- 
lusok ezreinek is alkalmuk volt csodálattal nézni azokat a megkapó 
és bensőséges szertartásokat, amelyeknek keretében az évtizedeken 
át tartó boldoggá és szentté avatási processzusok befejezése gya
nánt kigyuladt a Szent Péter-Bazilikában a Glória fénye az új bol
dogok és szentek képei körül. A lisieuxi kis Teréz bájos alakja, 
Canisius szent Péter markáns egyénisége különösen kiemelkedett 
és felejthetetlen emlékeket hagyott mindenkiben.

kit
Lisieuxi kis Teréz, 

a szentévben szentté avattak .
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Az 1926-ik évben is gyarapodott az egyház oltárra emelt 
hőseinek száma. Június folyamán Sales Jakab jézustársasági atyát 
és Saultemouche Vilmos laikus testvért avatták a szokásos ünnep
ségekkel boldoggá, októberben pedig a francia forradalom 185 
áldozatát.

Nagy eseménye volt az évnek az eszakamenkai Chicagóban 
június 20—24-ig tartott XXVIII .  nemzetközi eucharisztikus kon

gresszus, amelyről az egyik részt
vevő avatott tollából külön cikk 
számol be. Itt csak azt említjük 
meg az adatszerűség szempontjá
ból, hogy 12 bíbornok, 57 érsek, 
257 püspök, 3 apostoli prefektus, 
17 szerzetes apát, 4 egyébrendi 
elüljáró, 500 pápai prelátus és 
kamarás, és a világ minden ré
széről mintegy egymillió zarán
dok vett részt az eucharisztiának 
ezen a diadalünnepén, amelynek 
jelentőségét az is mutatja, hogy 
erre az alkalomra 30 külön táv
íróvonalat szereltek föl.

Bár csak római jelentőségű, 
de szimbolikus voltánál fogva az 
egész világra kiható esemény 
volt az, hogy október 24-én meg
kapó ünnepségek között fölállí
tották a Colosseum porondján a 
keresztet, amelyet 1874-ben az ak
kori egyházüldöző olasz kormány 
erőszakkal eltávolíttatott azzal 
az ürüggyel, hogy akadályozza az 

ásatásokat. A Rómába zarándoklóknak régi vágyuk volt, hogy ott, 
ahol a mártírok vére festette a porondot, ismét tündököljék a hit 
jeléül. Ez évre esett háromszázadik évfordulója annak, hogy a kato
likus anyaszentegyház legnagyobb templomát, a szent Péter- 
bazilikát, amelyet a világ minden tájékáról fölkeresnek a hívek, 
VIII. Orbán pápa ünnepélyesen felszentelte. Mint ismeretes a vati
káni bazilikának, valamint a lateráni bazilikának felszentelési 
napja az egész egyházban elrendelt ünnep, de most a háromszázados 
évfordulón különös ünnepélyességgel ülték azt meg. XI. Pius pápa 
maga is jelen volt a nagyszabású ünnepségeken, melyek november 
18-án folytak le. Ugyancsak novemberben volt az egyház életében 
jelentős eset, hogy a pápa egyszerre hat bennszülött kínainak adta fel 
a püspöki méltóságot. Néhány nappal később a pápa résztvett a
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keresztem] archeológiái intézel ünnepélyes megnyitásán. December 
8-ára tervezték a milánói ambrosiana könyvtárban XI. Pilis pápa 
szobrának leleplezését. A könyvtár és az ott dolgozó tudósok az. 
egész világ katolikus tudósainak bevonásával akarták így megörö
kíteni a volt tudós könyvtáros emlékezetét és megbízták Quatreni 
neves olasz szobrászt a szobor elkészítésével. Külföldi tudósok 
kívánságára, akik az ünnepségen részt akarnak venni, azt 1927 
március 20-ára halasztották.

December 5-én volt Vannutelli Vince bíbornoknak, a bíboros 
kollégium dékánjának 90-ik születési évfordulója. A magas kort 
elért egyházfejedelem nemcsak rangra, hanem kinevezési sorrendre 
és életkorra is első a bíborosok szent kollégiumában és szép ünnep
séggé avatták tisztelői a nevezetes dátumot. Az ősz bíbornok maga
......idotta a S. Mario Maggiore-templomban, melynek főpapja, a
hálandó istentiszteletet, a pápa külön brevét intézett hozzá és fő
képen az ostiai Maria Regina Pacis-bazilika építése körül kifejtett 
Im/gnimát köszönte meg.

Május 29-én jelent meg a zsinati kongregáció rendelkezése,

A bennszülött kinaiak püspökké szentelése a Szent Péter-bazilikában.
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amely Felsőpusztaszer községet kivette a váci egyházmegyéhez 
tartozó Csanvtelek plébániából és mint új plébániát a Csanádi egy
házmegyébe kebelezte be.

Július 7-én volt a szertartások kongregációjának az a rendel
kezése, amely újonnan szabta meg a pápai udvarnál akredikált 
diplomaták fogadtatási rendjét és szertartásait.

XI. Pius pápa az 1926-ik év folyamán két pápai konzisztóriumot 
tartott. Az első júniusban volt, amikor is 21-én titkos konzisztó- 
rium volt. Ezen Ranuzzi de Bianchi bíbornok átadta a Szent Kollé
gium kamarási tisztét a régi szokás szerint a sorban utána következő 
Donato Sbarreiti bíbornoknak, aki e tisztséget szintén egy évig fogja 
viselni. Utána a Szentatya allokuciót tartott és abban elsősorban 
megerősítette Mogabgad Cirill antiochiai görög-melchita patriar- 
chának megválasztását, majd bíbornokká kreálta Capotosti Alajost 
az áldozárok és Perosi Károlyt a szerpapok rendjéből. Ugyan
ekkor Lega Mihály bíbornok-áídozár optált a megüresedett fras- 
catii suburbikárius püspökségre és ezzel a bíbornok-püspökök 
sorába lépett. A konzisztóriumon a pápa továbbá több püspököt 
és érseket nevezett ki, valamint kihirdette azokat az egyházfeje
delmeket, akiket időközben apostoli levéllel nevezett ki. Ezeknek 
sorában volt Virág Ferenc pécsi püspök is, akinek kinevezési levele 
március 27-ről kelt.

Június 24-én a konzisztóriális aulában nyilvános konzisztórium 
volt, amelyen a pápa ünnepélyesen átadta a bíbornoki kalapot a 
már 1925 december 14-én kreált Cerretti és az előző titkos konzisz
tóriumon kreált Capotosti és Perosi bíbornokoknak. Ugyanekkor 
közvetlen utána újból titkos konzisztórium volt, melyen a pápa 
több érseket és püspököt nevezett ki, kijelölte az új bíbornokok 
titulusait és átadta nekik gyűrűiket, valamint adományozta azo
kat a palliumokat, melyeket az arra illetékesek kérelmeztek. 
Ezeknek a sorában volt az új pécsi püspök is, akit a pallium kivált
sága megillet.

A második konzisztóriumot a pápa az év december 20-án tar
totta, de erről csak a jövő évi Almanachban számolhatunk be.

Az egyház életében sokszor vannak fájdalmas momentumok 
is, amelyek a legfőbb pásztornak sok gondot okoznak. Ilyen volt 
az elmúlt évben a mexikói egyházüldözés, amelynek borzalmai be
járták a világsajtót, s amelyek ellen a Szentatya több ízben emelte 
fel szavát. A mexikói kérdéseben XI. Pius pápa november 18-án 
<dniquis applictisque nominis»kezdettel enciklikát is adott ki a világ
egyház főpapjaihoz, melyben újólag jelentős szavakkal foglalkozott 
azzal a méltatlan üldözéssel, amelyet a katolikus egyház Mexikó
ban szenved és kiemelte azt a hősies magatartást, amelyet az 
egyháziak csakúgy mint a világiak és különösen a katolikus egye
sületek és szervezetek az üldözéssel szemben tanúsítanak.


